ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
СТРАХОВА
КОМПАНІЯ
“СУЗІР’Я”

ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
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Україна, 03113, м. Київ, пров. Артилерійський, 7-9, к.43/44, а/с 10, тел. тел./факс: (044) 239-29-99, 239-29-96, 239-29-95, 455-63-19

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
Приватне акцiонерне товариство
1. Повне найменування емітента
"Страхова компанiя "Сузiр'я"
2. Код за ЄДРПОУ

22891956

3. Місцезнаходження

03067, Київ, Гарматна, 6

4. Міжміський код, телефон та факс

044 239-29-95 044 239-29-97

5. Електронна поштова адреса

suzirya@ukrpack.net

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для розкриття інформації

suzirya.com.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну власників акцій, яким
належить 10 і більше відсотків голосуючих
акцій

II. Текст повідомлення
Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Сузiр’я» (надалi – Товарство),
повiдомляє, що 20 сiчня 2017 р. вiд особи, що здiйснює облiк права власностi на акцiї в депозитарнiй
системi ПАТ«Укрексiмбанк» (код ЄДРПОУ 00032112, мiсцезнаходження: 03150, м. Київ, вул.
Антоновича, 127) надiйшло повiдомлення про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше
вiдсоткiв голосуючих акцiй,а саме: змiнилась (зменшилась) частка акцiонера Покровського Леонiда
Леонiдовича. Розмiр частки до змiни 18.8 %, в тому числi 18.8 % голосуючих акцiй, пiсля змiни –
15,05%, в тому числi 15.05% голосуючих акцiй. Змiна вiдбулась на пiдставi Договору дарування цiнних
паперiв вiд 19.01.2017 р. посвiдченого приватним нотарiусом Київського мiського нотарiального
округу Циганенко Л. В., зареєстровано в реєстрi № 74, серiя та номер бланку НВI 349443.III.
Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Сузiр’я» (надалi – Товарство),
повiдомляє, що 20 сiчня 2017 р. вiд особи, що здiйснює облiк права власностi на акцiї в депозитарнiй
системi ПАТ «Укрексiмбанк» (код ЄДРПОУ 00032112, мiсцезнаходження: 03150, м. Київ, вул.
Антоновича, 127) надiйшло повiдомлення про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше
вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: змiнилась (збiльшилась) частка акцiонера Покровського
Ростислава Леонiдовича. Розмiр частки до змiни 45.85 %, в тому числi 45.85 % голосуючих акцiй, пiсля
змiни – 49.6%, в тому числi 49.6% голосуючих акцiй.Змiна вiдбулась на пiдставi Договору дарування
цiнних паперiв вiд 19.01.2017 р. посвiдченого приватним нотарiусом Київського мiського
нотарiального округу Циганенко Л. В., зареєстровано в реєстрi № 74, серiя та номер бланку НВI
349443.
Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та
визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади: Генеральний директор ______________ Оксененко Наталiя Сергiївна
(підпис)

М.П.

(ініціали та прізвище керівника)

